
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما  ((

وإذا قيل لهم آمنوا  )) يقول اهللا سبحانه وتعاىل: (( معهم قل فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنين

قد قد يكون القائل الرسول عليه الصالة والسالم و  ؛ألنه ال يتعني بشخص معني ؛م القائل)) هنا أ بما أنزل اهللا

فحذف الفاعل هنا ليكون  )) وإذا قيل لهم ((فلهذا قال:  ؛يكون القائل أحدا من الصحابة رضي اهللا عنهم

من صدق يكون وليس كل  ؛إلميان يراد به التصديق مع القبول واإلذعانا )) آمنوا بما أنزل اهللا (( ؛أمشل وأعم

ألنه مل يقبل ومل  ؛أن أبا طالبا كان مصدقا ومل يكن مؤمنا :والدليل على ذلك ؛مؤمنا حىت يكون قابال مذعنا

  أي صدقوا به مع قبوله واإلذعان له. )) آمنوا بما أنزل اهللا ((إذا  ؛يذعن

وهو  ؛أي من عنده )) أنزل و(( ؛اسم املوصول واملراد به القرآن العظيم )) ما (( )) بما أنزل اهللا ((وقوله:  

القرآن كالم والكالم ليس عينا قائمة  أن  ووجه ذلك ؛دليل على أمرين مهمني: األمر األول أن القرآن كالم اهللا

  فإذا كان صفة يف غريه وهو من عند اهللا لزم أن يكون كالم اهللا.  ؛بذاا بل هو صفة يف غريه

وهلذا كان العلو  ؛وعلوه من لوازم ذاته ؛علو اهللا ،: علو اهللا سبحانه وتعاىلوفيه أيضا دليل املسألة الثانية املهمة

فإنه من الصفات  شصفات الذاتية اليت ال ينفك اهللا عنها أزال وأبدا خبالف االستواء على العر المن  ،صفة ذاتية

فدل  ؛يبتفيد الرت تمث  )) خلق السموات واألرض ثم استوى على العرش ((وهلذا قال:  ؛الفعلية املتعلقة مبشيئته

أما العلو فإنه من لوازم ذاته سبحانه  ؛على ذلك أنه حني خلق السموات واألرض ليس مستويا على العرش

وقد دل على علوه كما مر علينا يف العقيدة الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطرة مخسة أدلة كلها تدل  ؛وتعاىل

إذا كان كالمه  بأنه يفيد علو اهللا سبحانه وتعاىلف .....؛بصفاته أنه عامل على علو اهللا سبحانه وتعاىل بذاته كما

نايف نزوله إىل السماء يوال  ،وقد مر علينا أن علوه ال ينايف معيته ؛ذلك على أن املتكلم به عالدل وهو نازل 

هذا متناقض  ،متناقض وال ميكن أن نظن أن ذلك ؛فإنه ينزل إىل السماء الدنيا مع كونه عاليا على خلقه ؛الدنيا

بالنسبة لإلنسان أنه ال يكون عاليا وهو نازل أما بالنسبة للخالق عزوجل فإنه ال يزال عاليا وينزل سبحانه وتعاىل  

السؤال عنه كما قال اإلمام  ،؟ وال نسأل عنه أيضا عن كيفته كيف يشاء ال نقيسه خبلقه وال نتخيل صفاته نعم

بما  (( )) إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا (( )) إذا (( هذا جواب )) الواق (( ؛مالك السؤال عن ذلك بدعة

أنه نازل من من؟  عليهم جةيف احل ليكون ذلك أقوى )) بما أنزل اهللا ((القرآن بمل يقل أيضا  )) أنزل اهللا

  لكن اجلواب  ؛والنازل من اهللا جيب اإلميان به

أم يقولون ال ك ؛موهذا اإلثبات يتضمن نفي القيل الذي قيل هل ،هذا اجلواب )) قالوا نؤمن بما أنزل علينا (( 

أما  ؛إذا تضمن هذا القول منهم نفي حق ودعوى حق ؛نؤمن به لكن نؤمن مبا أنزل علينا أفهمتم يا مجاعة؟ نعم



 ؛يعين وال نؤمن مبا أنزل اهللامعناه  )) نؤمن بما أنزل علينا (( :ق فهم نفوا أن يؤمنوا مبا أنزل اهللا ألن قوهلماحلنفي 

حقيقة عليهم إذ لو كانوا يؤمنون مبا أنزل  ؛وهذه دعوى )) نؤمن بما أنزل علينا ((وأما دعوى احلق فهم يقولون: 

إذا  ؛حقا آلمنوا ذا القرآن افلو آمنوا  ؛ألن كتبهم النازلة تصدق هذا الكتاب النازل ؛آلمنوا ذا الذي أنزل اهللا

مبطلون يف تكذيبهم أليس كذلك؟ وسيقيم اهللا  ، باحلق ومدعني للحق وهم كاذبون يف دعواهمصاروا مكذبني

فمثال النصارى يقولون  )) قالوا نؤمن بما أنزل علينا ((هم نعم؟ عزوجل حجة عليهم يف آخر اآلية مبا يقرون به 

الطائفتني أو كلتا الطائفتني كاذبة أو كاذبتان  واليهود يعنون به التوراة وكال ،نؤمن مبا أنزل علينا يعنون به اإلجنيل

  .ما آمنوا مبا أنزل عليه

 (( ىأي مبا سواه ووراء تأيت مبعىن سو  )) يكفرون بما وراءه (( )) يكفرون بما وراءه وهو الحقو  ((مث قال:  

وما الذي يراد مبا وراءهم ؟  ؛أي وراء ما أنزل عليهم )) يكفرون بما وراءه ((هذه اآلية  مثل ؛أي سواه )) وراءه

اليهود يزعمون  ،ألن اليهود ما يؤمنون باإلجنيل ؛والقرآن واإلجنيل بالنسبة لليهود ؛القرآن، القرآن بالنسبة للطائفتني

  أم قتلوا من أتى باإلجنيل وهو عيسى بن مرمي.

 بما وراءه (( :ل مما  يف قولهحا )) وهو الحق ((اجلملة  )) يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاو  ((وقوله:  

 ،ثابت وضده الباطلالواحلق معناه الثابت احلق  ؛به وهو احلق  هم يكفرون أي واحلال أن هذا الذي وراءه ))

وهذا بال شك هذا الوصف  ؛أما احلق فهو الثابت املفيد النافع ؛الباطل هو الضائع سدى الذي ال يستفاد منه

  ينطبق على القرآن. 

 ((طيب  ؛يعين وهو حال كونه مصدقا ملا معهم ؛الضمريأي حال أيضا من؟ من هو  )) مصدقا ((وقوله: 

ال ال؟ هذا إالوجه األول: أا أخربت به فجاء مصداقا هلا و  ؛ذكرنا أن يف تفسريها وجهني )) مصدقا لما معهم

آمن الرسول بما  : ((ولذلك كان من منهاج هذا القرآن ؛حق اوثانيا: أنه يصدقها وخيرب بأ ؛يكون مصدق

فهو إذا مصدق ملا سبق من  )) أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

؟ لكان تكذيبا كما أن ما ظنكم لو مل يأت ا؛أنه جاء مصداقا هلا ألا أخربت به فصدقه :الوجه األول :وجهني

 يثبت ،ا صدقإأنه يقول عنها  :وثانيا ؛ولكنه جاء مصدقا هلا ؛وحاشاها من ذلككذبت  السابقة كتبال

  ويوجب اإلميان ا.  ،التوراة واإلجنيل الزبور وصحف ابراهيم ويوجب اإلميان ا أيضا

النصارى يؤمنون باإلجنيل والتوراة واليهود يؤمنون  ؛ويش الذي معهم؟ التوراة واإلجنيل )) لما معهم ((وقوله: 

  من النصارى.  رارون باإلجنيل ولذلك كانوا شبالتوراة ويكف



        اخلطاب يف قوله:  )) قل فلم (())  قل فلم تقتلون أنبياء اهللا (( :طيب اآلن يقول يف إقامة احلجة عليهم

فإن كانت للرسول عليه الصالة والسالم   ؛إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من يصح خطابه )) قل ((

وأمه ألجل أن يعرف أن ما  ؛يكون املبهم من؟ الرسول صلى اهللا عليه وسلم )) وإذا قيل لهم ((كان قوله: 

صراط الذين أنعمت عليهم غير  وهذا من بالغة القرآن شف (( ؛فهو قول املؤمن به ،قاله فهو قول املؤمنني به

إذا غضب على  ، إذا غضبألن اهللا ؛إىل اهللا وحده والغضب جاء باإلام ها)) النعمة أضاف المغضوب عليهم

 )) إذا قيل لهم آمنوا ((إذا قيل هلم هنا  )) المغضوب (( :فلهذا قال ؛قوم غضب عليهم كل من كان هللا وليا

للرسول صلى اهللا عليه وسلم وكان هو الذي يقول آمنوا مبا أنزل اهللا صار  )) قل ((إذا قلنا إن اخلطاب يف قوله: 

أما إذا قلنا إن اخلطاب ؛ إامه هنا لفائدة وهو أن قول الرسول عليه الصالة والسالم هذا يقوله أيضا كل مؤمن به

ائدا إىل رسول صلى كل من يصح خطابه صار اإلام باألول ليس ع  )) قل فلم تقتلون أنبياء اهللا ((يف قوله: 

الالم  ،ال ؛الالم حرف جر ))؛ لم تقتلون أنبياء اهللا من قبلف (( )) قل فلم تقتلون (( ؛اهللا عليه وسلم وحده

  ماليا إخواين ال

  الفاء حرف جر  الطالب:

 وين أنتم وملاذا أيضا الالم حرف جر ؛الالم حرف جر يا إخواين ،الفاء حرف عطف والالم حرف جر  الشيخ :

 ؛امليم حرف جر ؟مم تغضب ؛الالم حرف جر ؟ويش تكون الالم ؟مل تفعل كذا :أنا أقول لك اآلنمل مل  ؟ فيه 

الالم حرف  ؛مل تقتلون ؛الالم حرف جر )) لم تقولون ما ال تفعلون (( ؛حرف جر نع )) عم يتساءلون ((

ما االستفهامية إذا دخل على حرف  ،ما االستفهامية إذا دخلت على حرف اجلر وجب حذف ألفها ؛ أصلهاجر

م واضح م  وإالاوعم وعالم ومم وحت )قالوا وفيم العمل يا رسول اهللا(تقول مل وفيم  ؛اجلر وجب حذف ألفها

  اآلن؟ الالم حرف جر

  الالم حرف جر مل ؟ حىت الطالب:

 حتام بتنككيف   ماوما اسم استفهام حذف منه األلف للتخفيف وحت فالالم حرف جر، حىت يف مل ؟ الشيخ :

؟ الم ألف ما م كيف نكتب إىل إال ؛؟منها باأللف ما هو بالياء فتكون حتام مثل حتا احلال نكتبهذه  يف 

نكتب عال باأللف ما نكتب بالياء كما يف العادة نكتبها مثل ؟ عالم  ؛الم ألف إالم ،عادةالنكتبها بالياء مثل 

  وامليم بدون ألف. ؛عالم

علينا  الالم هذه باحلقيقة للتحدي واإللزام يعين إذا كنتم صادقني يف قولكم نؤمن مبا أنزل )) لم تقتلون ((طيب  

هل الذي يقتل النيب مؤمن به يا مجاعة ؟ ال أبدا طيب  ؟هل هذا مؤمن الذي يقتل النيب ؟فلم تقتلون أنبياء اهللا



بالياء مثل النيب  )) أنبياء اهللا ((اهلمزة وب )) أنبئاء اهللا (( :فيها قراءتان )) فلم تقتلون أنبياء اهللا (( ....ويش

وهو  ((      .... ألن هذا القاعدة ما هي )) وهو الحق ((النيبء مجعه أنبئاء والنيب أنبياء كما أن قوله:  ،والنيبء

أي من قبل  )) أنبياء اهللا من قبل (( ؛أي نعم )) أنبئاء((  بالتخفيففيها قراءة   فيها قراءة بالتخفيف )) الحق

  من هذه ويش حرف جر؟ حرف جر من؟  )) نريد نسأل غامن من قبل ((  :وقوله ؛هذا القرآن

  : :ال الطالب

            ؟ )) من قبل ((ملاذا مل جتر يا وليد  ،حرف جر؟ عندنا إشكال إذا ،حرف جر. :.........الشيخ 

  وبنيت على الضم ألنه حذف املضاف إليه الطالب:

كذا؟ قلنا لكم إن هذه   هي مبنية على الضم ،هي مبنية على الضمف ؛حذف املضاف إليه ونوى معناه .الشيخ

لفظه وال  ىنو يأو حيذف وال  ه،ضاف إليه أو حيذف وينوى معناه أو حيذف وينوى لفظيذكر املقبل وبعد إما أن 

فهي على حذف ونوي لفظه  ذامنون على حسب العوامل؛ وإمعناها فهي لفظه وال نو مل يو  فإذا حذ ؛معناه

م، وإذا أضيفت فهي على حسب على الض؛ وإذا حذف ونوي معناه فهي مبينة حسب العوامل غري منونة

  واضح؟ العوامل وغري منونة

  التقدير ايش: الطالب

أي بدعواكم  )) مؤمنين ((إن هذه شرطية و )) من قبل إن كنتم مؤمنين ((من قبل ذلك نعم. التقدير :الشيخ

   وهذه اجلملة لتكذيبهم. ؛اإلميان تقولون نؤمن مبا أنزل علينا فلم تقتلون أنبياء اهللا إن كنتم مؤمنني

فمن الناس من  ؛هذه إن شرطية فأين جواب الشرط؟ هذه تعرتض يف القرآن كثريا )) إن كنتم مؤمنين ((وقوله:  

إا يف  :ومنهم من يقول ؛إن كنتم مؤمنني فلم تقتلون :إن جواب الشرط حمذوف دل عليه ما قبله يعين :يقول

وإىل هذا ينقل ابن  ؛ بدونه اجلواب إمنا حيتاج إليه لبيان معىن واملعىن هنا واضحألن مثل هذا ال حتتاج إىل جواب 

يتبني املعىن ملعىن وهنا ااجلواب إمنا حيتاج إليه لبيان  ألنإن مثل هذا ال حيتاج إىل جواب  :قيم رمحه اهللا ويقولال

وقد ذكر ابن القيم أن هذا جار حىت يف جواب القسم يعين أن القسم قد ال حيتاج إىل جواب إذا كان  ؛بدونه

  "التبيان يف أقسام القرآن"ذكر هذا البحث يف كتابه و  ،املعىن مفهوما

  ؟:.......الطالب

إن شاء اهللا يف الدرس  ن ألجل أن يكوناآل نقف عليها ونأخذ الفوائد ....طيب إذا هذه اآلية .........:الشيخ

   .  ...........درس ولو أحصيناكم اآلن ألجل النصوص اإلحصاء يف ........الثاين 

  ......فوائد قبل ما أخذناها؟يف أخذ الفوائد اآلن فيها ن



أن الكفر  :)) يستفاد من هذه اآلية بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفرواقال اهللا عزوجل: ((  :طيب أوال 

  كذا؟.  )) بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا لقوله: (( ؛ربه يف الدنياآخصلة دنية ولو ترقى به اإلنسان إىل م

بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء  لقوله: (( ؛الفائدة الثانية: أن كفر بين إسرائيل ما هو إال بغي وحسد

  )). من عباده

 ،الثالثة: أن من رد احلق من هذه األمة ألن فالنا الذي يرى أنه أقل منه هو الذي جاء به فقد شابه اليهود الفائدة

مث  ؛ئاشي اهما ير اإلنسان  هذايوجد بعض الناس إذا نصحه إنسان ودله على احلق وهو حيتقر  ؟فهمتم يا مجاعة

ر لقبله نقول هذا الذي على هذه احلال فيه شبه ألنه جاء من قبله ولو جاء من قبل فالن وفالن آخ ؟يرده ملاذا

  من اليهود.

ال ال؟ يعرف احلق باحلق فمادام أن هذا إالفائدة الرابعة: أنه جيب على اإلنسان أن يعرف احلق باحلق ال بالرجال و 

من إين أقبل  أخشىالذي قيل حق فاتبعه من أي كان مصدره ال تقل واهللا هذا جاء به إنسان أقل مين علما أو 

  وفالن.يقبل احلق للحق ال أنه جاء به فالن  ؛وما أشبه ذلك اواعتزاز  امثال فخر  ...هذا الرجل 

)) وال  أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء لقوله: (( ؛الفائدة اخلامسة: أن العلم من أعظم فضل اهللا عزوجل

املال فانظر إىل العلماء يف فضل العلم وبني فضل وإذا أردت أن تعرف الفرق بني  ؛شك أن العلم أفضل من املال

ال ال؟ بقي ذكرهم هم إذكرهم والعلماء يف وقتهم بقي ذكرهم و  ذهباخللفاء السابقون  ،زمن اخللفاء السابقني

ه، يدرسون الناس وهم يف قبورهم وأولئك اخللفاء ماتوا اللهم إال من كان خليفة له مآثر موجودة يذكره من يعرف

من  ((فدل هذا على أن فضل العلم أعظم من فضل املال نعم؟ طيب ولقوله:  ؛لفالن آثرأنه  هيذكره من يعرف

  )) فضله

ال ال؟ ال ما هي اإلرادة إواملشيئة هي اإلرادة و  )) على من يشاء ((لقوله:  ؛والفائدة اليت تليها: إثبات مشيئة اهللا

  املشيئة . يست هيقسم من اإلرادة وهي اإلرادة الكونية أما اإلرادة الشرعية فل ،املشيئة بعض قسم اإلرادة

قول إن هذا الفضل الذي أريد أن أالفائدة اليت تليها: أن اهللا سبحانه وتعاىل مين على من يشاء من عباده مبعىن 

على من يشاء بفضله  ((لقوله:  ؛ينزله اهللا ال جيعل املفضل به ربا يعبد بل هو من العباد حىت ولو متيز يف الفضل

  ؛ترى هذه الفائدة هلا فروع )) من عباده

ال إذا  ؛نقول أن من آتاه اهللا الفضل مل خيرج به عن أن يكون عبدا مل خيرج به عن أن يكون عبداف نضبطها 

ما  ؛عباد اهللا ال ال؟ عبد منإفالرسول صلى اهللا عليه وسلم عبد من عباد اهللا و  ؛أيش؟  الربوبيةمنزلة يرتقي إىل 

  حىت يكون ربا ميلك النفع والضرر ويعلم الغيب ال. رتقيانزل عليه الوحي  ملانقول 



أعبد هللا من  ،أيضا يتفرع عنها: أن من آتاه اهللا من فضله خصوصا يف مسائل العلم ينبغي أن يكون أعبد هللا 

اهللا أعطاه من فضله فكان حقه عليه أعظم من حقه على غريه أليس كذلك؟ كلما عظم  السبب؟ ألن ؛غريه

إذا أنعم اهللا  ؛واضح؟ كلما عظم اإلحسان استوجب الشكر ؛اإلحسان من اهللا عزوجل استوجب الشكر أكثر

عليك إذا أنعم اهللا  ،إذا ؛رات وهكذاو ثالث نعم ثالث شك ؛الشكر؟ شكرانمن عليك بنعمتني كم جيب عليك 

بالعلم الذي ورثته من نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم جيب أن تكون بذلك أشد تواضعا هللا وللحق وللخلق 

  ؟ .واضح

الذين غرم أنفسهم مبا أوتوا من العلم  ـ نسأل اهللا السالمةـ هذا أيضا فرع ثالث: أن هؤالء املغرورين عن يتفرع  

إذا ما من اهللا عليهم بالعلم رفعوا أنفسهم  .....ال ال؟ يعين إو م العلفضل قيقة حرموا يف احلقد حرموا الفضل 

   .....يف  رمبا ال يقبلون احلق رمبا يكونون مشاني لبين إسرائيل إم وتعالوا حىت

)) فباءوا بغضب على غضب  (( ؛ من أين نأخذ؟الفائدة اليت تليها: أن العقوبات ترتاكم حبسب الذنوب

  باهللا ترتاكم مثل ما ترتاكم الذنوب جزاء وفاقا.فالعقوبات والعياذ 

  .))  وللكافرين (( لقوله:  ؛الفائدة اليت تليها: أن هؤالء الذين اشرتوا أنفسهم مبا أنزل اهللا أم كافرون

ـ يهينهم بعد أن ترفعوا فعوقبوا  )) مهين ((قوله: ل ؛ملستكرب يعاقب بنقيض حالهاأن الفائدة اليت تليها أيضا : 

فكال أخذنا  قال اهللا تعاىل: (( ؛وعلى هذا جرت سنة اهللا سبحانه وتعاىل يف خلقه ؛مبا يليق بذنوم ـ عياذ باهللاوال

  )). جزاء وفاقا )) وقال تعاىل: (( بذنبه

وهلم استفدنا منها فائدة أكثر مما  :من البد )) وللكافرين ((ألن هذه الكلمة:  ؛الفائدة اليت تليها: بالغة القرآن

ما لف ؛أيش استفدنا ؟ أن هؤالء كفار ولو قال وهلم لكنا ال ندري ما مرتبتهم يف دين اهللالو جاء الضمري وهلم 

الفائدة الثانية: العموم أن مثل هذا الفعل يكون به اإلنسان   ؛علمنا أم كفار )) وللكافرين عذاب أليم ((قال: 

العلة ما هو؟ ويش علة العذاب  ؛هو العذاب املهنيو الفائدة الثالثة أيضا: بيان علة احلكم  ؛كافرا هم وغريهم

وقد مر علينا أن احلكم إذا علق على وصف  ؛أي على كفرهم )) وللكافرين عذاب مهين ((كفر الاملهني؟ علته 

إذا قلت مثال اقطع السارق أي ؟  ؛دل على علية ذلك الوصف وعلى أن احلكم يقوى حبسب قوة ذلك الوصف

 ،اقطع السارق ألجل أنه سرق اآلن هو سارق الواضح العلية فيه نعم؟ إذا قلت أكرم املتقي أي؟ تقواه ،ال، يده

   مث ننتقل إىل الثانية . ؛وكلما ازدادت تقواه ازداد إكرامه أي نعم

  .......؟: الطالب



عذاب  ما هو على كل حال ما هو كل عذاب مؤملا وليس كل؛ ال ال ألن هذا مع كونه عذابا يهينهم: الشيخ

  أعظم مبلغ اإلهانةمعناه أن مبلغه من  )) مهين (( :حىت عذاب اآلخرة لكن إذا قيل ،مهينا

  ؟حسدا يفيد حترمي احلسد  ))بغيا  (( الطالب:

  أي بلى حترمي احلسد والعدوان أي نعم. : الشيخ

  ؟فيه اثبات الغضب هللا .......... الطالب:

الظاهر أنه  )) بغضب فباءوا ((إثبات الغضب هللا وإن كان ما هو واضح يعين  :أي نعم يستفاد منها : الشيخ 

ألنه  ؛غضب اهللا سبحانه وتعاىل وغضب اهللا تعاىل من صفاته أيش؟ الفعليةاثبات من  اهللا الغضب فيستفاد منه 

   فكل صفة تتعلق باملشيئة فهي صفة فعلية . ؛يتعلق مبشيئته سبحانه وتعاىل

  غضب واحد؟والالغضب من اهللا سبحانه وتعاىل كيف وضع غضب على غضب   الطالب:

  ال : الشيخ 

 ؟                                                                                                  غضب واحد  الطالب:

مث غضب مرة ثانية لفعل كذا  ؛من فعل كذا ميعين غضب اهللا عليه سبابه؛الغضب يتعدد بتعدد أ ،ال : الشيخ

  ثاين ؟  دعبطيب يف فوائد  ؛وهكذا

   .....؟الطالب :

 ....يان اجلنس مل يكن يف هذا دليل ولكن لبوإن جعلناها  ... إذا جعلنا من للتبعيض فهو دليل على : الشيخ

   عىن أكثر من بيان اجلنس.املأو ال ألا تدل على  للتبعيض

  ؛أن النفس أمانة عند العبد :)) بئسما اشتروا به أنفسهم (( هاوما يستفاد من

  )) فباعوا (( :يف قوله ني بأم باعواألن اهللا ب : الطالب

ما  اال جيوز له أن يكلفه فهذا دليل على أن النفس عند العبد أمانة ؛رواشمبعىن  )) اشتروا ((أيه أو   : الشيخ

وهلذا قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعبد اهللا بن عمرو بن العاص قال له:  ؛يشق عليها أو حيرمها من فضل اهللا

)) يظلمون  ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) مث يف القرآن ما أكثر ما مير بنا (( إن لنفسك عليك حقا (

وهلذا جيب على املرء أن يدافع عن نفسه بغري  ؛ها حق رعايتهااعلرت  كحق علي اهلالنفس يف احلقيقة  ،أنفسهم

خاف نفسه إذا  ....ل إذا جاع وأن يشرب إذا عطش وأن جيب عليه أن يأك ؛حقه من محاية هلا ألا ؟ملاذا ؛فتنة

    .نعم  الربد وهكذا متام؟

  هل العذاب املهني هلم فقط ؟......))  وللكافرين عذاب مهين شيخ؟ نعم قوله: (( الطالب: 



؟  رمبا يستفاد منه أن غري الكافرين هلم عذاب لكن ال يصل درجة  دون الفاسقني مثالعن الكافرين  : الشيخ 

يصح والعذاب  مع أنه  صلوقد يقال إنه ألجل مراعاة الفوا ؛اإلهانة ألم ما بلغوا إىل حد الكرب عما أنزل اهللا

    ...املهني للكافرين 

  ))  وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل اهللا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ((

ولكن  ؛وهم كاذبون )) نؤمن بما أنزل علينا (( :ألم قالوا ؛بيان خداع هؤالء اليهود : يستفاد من هذه اآلية

م كاذبون وه )) نؤمن بما أنزل علينا (( :يا مجاعة واضح؟ ألم قالوا ؛قصدهم رد احلق فقط ال التمسك باحلق

  يف هذا لو كانوا صادقني آلمنوا بالقرآن الكرمي .

لإلام فيكون  )) قيل (( :أن اإلميان مبا أنزل اهللا كل ذي فطرة سليمة يدعوا إليه بناء على أن الفائدة الثانية:

  شامال.

أرجع عنه فهو شبيه على مذهب كذا وكذا يعين وال أنا الفائدة الثالثة : أن من دعي إىل احلق من هذه األمة يقال 

   .....ال تقول انا حنبلي أو شافعي . . .إذا دعيت للحق أن تقبلألن الواجب  ؛مبن؟ باليهود

  ))  ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ((

اضي املوقد مر علينا أن قد إذا دخلت على  ؛وقد للتحقيق ؛للقسمموطئة الالم هذه  )) ولقد جاءكم ((قوله: 

 ((   ولكنها قد تكون أيضا للتحقيق مثل قوله تعاىل:  ؛وإذا دخل على املضارع فهي للتقريب ،للتحقيقيا فهي 

)) فإن هذه بال ريب للتحقيق وليس  قد يعلم اهللا المعوقين منكم )) ومثل قوله: (( قد يعلم ما أنتم عليه

  لقسم فاجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات.لة وطئلالم للتوكيد وقد للتحقيق وهي موهي قلنا ا ؛للتغليب

 ؛ألن موسى نبيهم )) موسى ((والدليل أنه لليهود قوله:  )) ولقد جاءكم ((اخلطاب لليهود  )) ولقد جاءكم ((

لرسول صلى ا يف عهد إذ أن موسى مل يأت هؤالء الذين كانوا  ؛وهنا خاطبهم باعتبار اجلنس ال باعتبار الشخص

  اهللا عليه وسلم لكنه أتى بين إسرائيل اليهود منهم. 

الباء للمصاحبة أو للتعدية يعين جاءكم مصحوبا بالبينات أو أن البينات هي اليت أيت ا؟  )) بالبينات ((وقوله: 

 ؛ت الدالة على رسالتههي صفة ملوصوف حمذوف أي باآليات البينات أي بالعالماالبينات املراد بفتكون للتعدية و 

والسنني وأشياء كثرية  ،الذي أرسل على آل فرعون واجلراد ،لق البحرفو  ،واحلجر ،والعصا ،اليد :......ومنها

أي  ، البني مبعىن الظاهرالبني مبعىن الظاهر )) بالبينات ((وقوله:  )) والدم الجراد والقمل والضفادع ((نعم؟ 

يعين مث  ،مبهلة تيبالرت  هلةامل )) ومث تفيد  ثم اتخذتم العجل ومع هذا يقول: (( ؛أا آيات ظاهرة على رسالته

 :بعد أن مضى عليكم وقت أمكنكم أن تتأملوا يف هذه اآليات وأن تعرفوها الذي حصل أنكم مل ترفعوا ا رأسا



 تصيري، من أفعال التصيريال ؟أفعالمن ويش هذه مرت علينا قريبا  )) اتخذتم (())  اتخذتم العجل من بعده ((

 تداء واخلرب املفعول األول العجلإذا هي تنصب مفعولني أصلهما املبصريه؛  )) يعين اتخذ اهللا ابراهيم خليال ((

  فعول الثاين؟ حمذوف تقديره إهلا وحذف ما يعلم جائز.امل)) أين  اتخذتم العجل ((

ولكنه عجل من حلي صنعوا من احللي عجال  ؛هو ولد البقرة وليس عجال من حيوان )) العجل ((وقوله:  

اهم السامري وأضلهم وصار هلذا العجل خوار قيل إنه خوار حقيقي وقيل إنه خوار صوت الريح تدخل من و وأغ

ألن موسى كان قد  )) هذا إلهكم وإله موسى فنسي ((قال هلم إن  ـ والعياذ باهللاـ دبره وخترج من فيه ولكنه 

فقال هلم إن موسى ضل  ؛لى أنه ثالثون يوما فزاده اهللا تعاىل عشرا فصار أربعني يوماذهب منهم مليقات رم ع

 ؛فاختذوه إهلا ـ والعياذ باهللاـ فهذا إهلكم وإله موسى  ؛إىل إهله ختلف ما رجع فهو قد ضل ومل يهتد عن إهله وهلذا

لكن هم  ؟فكيف يكون إهلا ؛احللي بأيديهم ألم هم الذين صنعوا هذا ؛وهذا مما يدل على غباوة بين إسرائيل

  على كل حال اختذوه إهلا بعد أن ذهب موسى.

ال من بعد ذهابه مليقات ربه؟ من بعد ذهابه مليقات ربه يتعني هذا إو  ؟أي من بعد موته )) همن بعد ((وقوله:  

 ،)) وجرى هذا يم نسفالنحرقنه ثم لننسفنه في ال ألن موسى رجع إليهم وقال للسامري إن هذا يف إهله؟ ((

               ويش معىن  )) وأنتم تعلمون ((وقوله:  حرقه موسى عليه الصالة والسالم ونسفه يف اليم يف البحر.

بأيديكم وقد أتاكم موسى بالبينات وبني لكم أن اهللا رب  وهألنكم صنعتم ؛؟ تعلمون أنه ليس بإله)) تعلمون ((

 صلأي معتدون وأ )) ظالمون )) (( وأنتم ظالمون (( ؛يف موضع نصب) ) تعلمونوأنتم  ((ومجلة  ؛العاملني

 ((أصل الظلم نقص لقوله تعاىل: إن قلت  ؛ومسي العدوان ظلما ألنه نقص يف حق املعتدى عليه ؛الظلم النقص

موضع يف حال  )) وأنتم ظالمون ((ومجلة  ؛أي مل تنقص))  كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا

وأيهما أبلغ يف القبح أن يتخذ اإلنسان العمل  ؛حال من أين؟ من فاعل اختذمت يعين واحلال أنكم ظاملون ؛النصب

  ه وهو جاهل ؟ األول أشد أي نعم. خذأو أن يت ؟القبيح وهو ظامل يعرف أنه ظامل

     ما سؤالك يا أخ؟

  ؟............ الطالب:

ما  )) ما هي للحصر ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ألن قوله تعاىل: (( ؛ال أكثر من ذلك الشيخ :

، وإال هي أكثر من منها ربحىت لو قاهلا لكان اآليات هي أك إن اآليات اليت هي تسع ما قال ،يقتضي احلصر 

  . عددنا فوق كثريا هذا وحنن

   ما ميزة هذه التسعة ؟: الطالب



فهي أفضل من غريها  . . .هميدتعمن  صارت حجة على بين إسرائيل ملا فيها  ألا تسعةالهذه  ميزةالشيخ : 

   وأكثر.

والعلماء  ؛يف القرآن كثريا تأيت؟ إذ ويش إعراا؟ هذه  من)) إذ ويش إعراا يا غا وإذ أخذنا ميثاقكمقال: (( 

ذكروا إذ اذكروا، اواحد يقدر أو إذا كان اخلطاب ألكثر من  ؛ذكرا :تقديره ؛يعربوا بأا مفعول لفعل حمذوف

  ومسي العهد ميثاقا ألنه يتوثق به  ؛مليثاق العهد ؛أخذنا ميثاقكم


